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GR-Θεσσαλονίκη: Παροχή υπηρεσιών παιδοκόμου για τον παιδικό σταθμό του Cedefop
2008/S 136-181453
Προκήρυξη διαγωνισμού
Υπηρεσίες
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας:
Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), υπόψη κ. Georges
Paraskevaidis, 123 Europe Street, PO Box 22427, GR-55102 Thessaloniki. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Clotilde
Assumel-Lurdin. Tηλ. (30-2310) 49 02 87. Φαξ (30-2310) 49 00 28. E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από την ακόλουθη διεύθυνση:
προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.
Η συγγραφή υποχρεώσεων και πρόσθετα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
ανταγωνιστικό διάλογο και δυναμικό σύστημα αγορών) μπορούν να ληφθούν από:
προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
προαναφερθέν(τα) σημείο(α) επικοινωνίας.
I.2)

Τύπος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός.
Εκπαίδευση.
Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τη σύμβαση για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών: Όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Τίτλος που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Παροχή υπηρεσιών παιδοκόμου για το παιδικό σταθμό του Cedefop.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των
υπηρεσιών:
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσιών: Αριθ. 24.
Κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών: γραφεία του Cedefop.
Κωδικός NUTS: GR122.

II.1.3)

Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο:
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα.
Διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου: Διάρκεια σε μήνες: 48.

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών):
Το Cedefop προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο με παροχέα υπηρεσιών παιδοκόμου για υποστήριξη
στο βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (DCC) του Cedefop. Ο βρεφονηπιακός/παιδικός σταθμός του Cedefop
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προσφέρει ασφαλές περιβάλλον, καθώς και ενθαρρυντικό παιδαγωγικό πρόγραμμα στα παιδιά που
φροντίζει, ηλικίας 5 μηνών μέχρι 12 ετών. Εκτός από την πρακτική βοήθεια, ο παιδικός σταθμός του Cedefop
διαδραματίζει εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς λειτουργεί ως επέκταση της οικογένειας και μυεί τα παιδιά στη ζωή
μέσα στην κοινωνία, βοηθώντας ενδεχομένως στην ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, προσπαθώντας να
συνδυάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες ενός βρεφονηπιακού σταθμού και ενός κέντρου
φροντίδας μετά το σχολείο.
II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
80110000.

II.1.7)

Ένδειξη εάν η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ):
Ναι.

II.1.8)

Διαίρεση σε παρτίδες:
Όχι.

II.1.9)

Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών:
Όχι.

II.2)

Ποσότητα ή εύρος της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή αξία:
Ο όγκος της σύμβασης εκτιμάται σε 1 500 ώρες ανά έτος, ήτοι 6 000 ώρες για την 4ετή διάρκεια της σύμβασης.

II.2.2)

Επιλογές:
Όχι.

II.3)

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης
III.1)
Προϋποθέσεις σχετικές με τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και διακανονισμός πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που
τους διέπουν:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.3)

Νομική μορφή που θα πρέπει να περιβληθεί όμιλος οικονομικών παραγόντων, εφόσον ανατεθεί σ'
αυτόν η σύμβαση:
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι ανοικτή τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.
Οι όμιλοι, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, μπορούν να υποβάλουν προσφορές. Τέτοιοι όμιλοι (ή
κοινοπραξίες) πρέπει να ορίσουν την εταιρεία ή το άτομο επικεφαλής του σχεδίου και επίσης να υποβάλουν
αντίγραφο του εγγράφου που εξουσιοδοτεί την εν λόγω εταιρεία ή άτομο να υποβάλει προσφορά. Σε περίπτωση
ανάθεσης, η σύμβαση θα υπογραφεί από την εταιρεία ή το άτομο που είναι επικεφαλής του σχεδίου και θα
είναι το μόνο υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης έναντι του Cedefop. Οι
προσφορές που υποβάλλονται από κοινοπραξίες εταιρειών ή ομίλους παρεχόντων υπηρεσίες, εργοληπτών ή
προμηθευτών πρέπει να προσδιορίζουν το ρόλο, τα προσόντα και την πείρα κάθε μέλους ή ομίλου.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι.

III.2)

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
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Προσωπική κατάσταση των οικονομικών παραγόντων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που έχουν
σχέση με την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
βλέπε φάκελο εγγράφων διαγωνισμού.
III.2.2)

Χρηματοοικονομική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
βλέπε φάκελο εγγράφων διαγωνισμού.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
βλέπε φάκελο εγγράφων διαγωνισμού.

III.2.4)

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα:
Όχι.

III.3)

Προϋποθέσεις σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Ένδειξη εάν η εκτέλεση των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Ναι.
Ναι, οι υπηρεσίες προορίζονται για φυσικά πρόσωπα ή εργαζομένους παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν ισχύουν
για νομικά πρόσωπα. Απαιτείται επίσημο πτυχίο βρεφονηπιαγωγού.

III.3.2)

Ένδειξη εάν οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα και τα επαγγελματικά
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Ναι.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή.

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης:
Τελική κατακύρωση της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
των κριτηρίων που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγματεύσεων ή στο έγγραφο περιγραφής της σύμβασης.

IV.2.2)

Ένδειξη για το εάν θα υπάρξει ηλεκτρονική δημοπρασία:
Όχι.

IV.3)

Πληροφορίες διοικητικής φύσεως

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς του αρχείου της αναθέτουσας αρχής:
AO/RES/KD/DCC-childminder-services/015/08.

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3)

Όροι για τη χορήγηση των εγγράφων διαγωνισμού και των συμπληρωματικών ή περιγραφικών
εγγράφων:
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ή πρόσβασης στις αιτήσεις: 1.9.2008.
Χορήγηση των εγγράφων έναντι αντιτίμου: Όχι.

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
15.9.2008 (17:00).
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IV.3.6)

Γλώσσα(ες) σύνταξης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά,
λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά,
σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

IV.3.7)

Ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών:
Περίοδος σε μήνες: 6 (από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών).

IV.3.8)

Όροι αποσφράγισης των προσφορών:
Ημερομηνία: 25.9.2008 (11:00).
Τόπος: Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Πρόσωπα δικαιούμενα να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Ναι.
Κάθε προσφέρων μπορεί να εκπροσωπηθεί στην αποσφράγιση των προσφορών από 1 πρόσωπο.
Το ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα παρίσταται κατά την αποσφράγιση πρέπει να γνωστοποιηθεί
γραπτώς μέσω φαξ [στον αριθμό (30-2310) 49 00 28] ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
C4T-services@cedefop.europa.eu το αργότερο 2 ημέρες πριν τη συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.1)
Ένδειξη εάν η σύμβαση έχει περιοδικό χαρακτήρα:
Όχι.
VI.2)

Ένδειξη εάν η σύμβαση αφορά σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της ΕΕ:
Όχι.

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Προβλέπεται επιτόπια επίσκεψη στις 26.8.2008 (10:30) προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδεχόμενοι υποψήφιοι
για το περιβάλλον εργασίας, γεγονός που θα τους βοηθήσει να συντάξουν την προσφορά τους. Το σημείο
συνάντησης θα είναι ο θάλαμος φρούρησης του Cedefop. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων (2 κατ'ανώτατο
όριο για κάθε υποψήφιο) που θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη πρέπει να γνωστοποιηθούν γραπτώς με φαξ
[(30-2310) 49 00 28) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (c4t-services@cedefop.europa.eu) μέχρι τις 14.00, τοπική
ώρα, την προηγούμενη της επιτόπιας επίσκεψης.

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
4.7.2008.
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